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Plano de Aula Nível 1: A Vida de David Livingstone

Obs. para pais ou professores: Trata-se do plano para uma aula de 30 a 40 minutos sobre a vida de David Livingstone que tem como objetivo ensinar o seguinte: “Conhecer alguns dos grandes homens e mulheres de Deus famosos da História,” e “Saber o que significa ser um missionário, tanto no passado como na sociedade atual.” (Vida e fé cristãs: Testificação e treinamento missionário: Grandes homens e mulheres de Deus -1b; Vida e fé cristãs: Testificação e treinamento missionário: Vida missionária -1a)


Leiam “David Livingstone, 1ª Parte.”

Discutam como David Livingstone se aplicou nos estudos para se preparar para o futuro, e como não permitiu que desculpas legítimas o impedissem de conseguir uma educação.
	Conversem com as crianças sobre como é importante ter uma boa educação para serem adultos produtivos.

Leiam “A Luz do Mundo.”

Assistam a “I’ll Shine.” (Vou Brilhar) 

Memorizem “Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15, parafraseado). (Ver “Baralho Muito Maneiro e Maluco: Compartilhar o Amor de Deus.”)

Leiam “David Livingstone, 2ª Parte.”
Procurem Josué 1:3. Conversem sobre o encorajamento que o colega missionário foi para David Livingstone com a promessa de que Deus agiria através dele para ensinar o povo daquelas terras sobre Jesus. E foi o que aconteceu porque Deus fez uma grande obra através de David Livingstone e ele conseguiu converter pessoas para a fé em Jesus em todas as regiões da África por onde passou.

Discutam como Deus usou a cura da filha do chefe para ele e a tribo inteira serem ganhos para a fé em Jesus. Apesar de David Livingstone ser médico, ele pediu para Deus realizar a cura enquanto ele fazia o que podia com o seu treinamento médico. Enfatizem como frequentemente o propósito dos milagres é dar a glória a Deus e mostrar Seu grande amor pelas pessoas.

Procurem Atos 1:8. Falem sobre a dificuldade que David Livingstone enfrentou ao pregar em uma igreja na Inglaterra, mas como o Espírito Santo lhe deu o poder para ser uma testemunha ousada de Jesus quando precisou pregar para a tribo Bakwena. Discutam situações semelhantes da sua vida, como por exemplo, quando falam para seus amigos sobre sua fé em Jesus, fazem apresentações para atrair pessoas para Jesus, distribuem folhetos, e até se levantam por suas convicções e agem certo em vez de errado.

Perguntem às crianças que coisas os filhos de David e Mary devem ter desfrutado enquanto viveram na base missionária de Kolobeng (por exemplo, animais que só tem na África, vegetação característica do lugar onde moravam, observar e ajudar seus pais a ensinarem aos nativos sobre Jesus).

Estudem a seguinte lista dos acontecimentos mais importantes da vida missionária de David Linvingstone. Encontrem a África do Sul num mapa.
	Março de 1841: chega na Cidade do Cabo, na atual África do Sul.

Julho de 1841: chega em Kuruman na fronteira do Cabo (na atual África do Sul), onde trabalhou por dois anos com o Dr. Moffat, um famoso missionário desbravador.
Agosto de 1843: instala-se em Mabotsa (atual África do Sul).
	1844: casa com Mary Moffat, filha do Dr. Moffat.
1844–46: ganha muitos da tribo Bakwena para a fé em Jesus e Seu presente da salvação e começa um posto missionário ali.
	1847: Constroi outro posto missionário em Kolobeng (na atual África do Sul), junto com sua esposa Mary. Mora ali por cinco anos.

Leiam “David Livingstone, 3ª Parte.”

Procurem Romanos 8:18. Falem sobre os possíveis sacrifícios em que pensaram quando falaram de honrar David Livingstone pelos grandes sacrifícios que fez (por exemplo, deixar sua terra natal e viver em um clima diferente, viajar longas distâncias por terras desconhecidas, aprender a comer novos alimentos, construir moradias, trabalhar com pessoas que tinham uma cultura diferente da sua e falavam outra língua).
Discutam que recompensas David Livingstone deve ter achado que já estava recebendo (por exemplo, amigos chegados que apreciavam o fato dele ter lhes levado o Evangelho; aventuras e descobertas; a provisão divina até em circunstâncias difíceis; ser usado por Deus para levar às pessoas o amor de Jesus, e a certeza de que um dia iria ver essas mesmas pessoas no céu, quando se reunissem todos de novo com Jesus).

Estudem a lista abaixo de outros eventos importantes na vida missionária de David Livingstone, e procurem Botsuana, o rio Zambezi, Angola, Zimbábue, o Lago Nyasa, Malawi, Moçambique, Tanzânia, Lago Tanganyika, Burundi, Congo (RDC) e Zâmbia.
	1849: atravessa o grande deserto do Kalahari (no atual Botsuana), que muitos achavam ser impossível.

1849: descobre o Lago Ngami (no atual Botsuana). Este lago foi a primeira grande descoberta de Livingstone.
1851: é o primeiro a explorar o rio Zambezi (na África do Sul), enquanto procurava lugares adequados para implantar novas bases missionárias.
	Maio de 1854: chega na costa de Luanda (em Angola).
1855: descobre as Cataratas de Vitória (no atual Zimbábue), uma das maiores cataratas do mundo, e também uma das maiores maravilhas naturais do mundo, à qual Livingstone deu o nome da rainha Victoria, a rainha da Inglaterra na época.
	Maio de 1856: chega ao estuário do rio Zambezi no Oceano Índico (atualmente Moçambique) e é o primeiro europeu a atravessar a África do Sul de costa a costa.
	1859: descobre o Lago Nyasa (também conhecido como Lago Malawi, no Malawi), um dos três maiores lagos da África (atualmente Tanzânia, Malawi e Moçambique). A fim de explorar o Lago Nyasa, ele e centenas de ajudantes locais rebocaram um barco a vela centenas de quilômetros por terra. 
	1866 a 1873: explora a região ao redor do Lago Tanganyika (no atual Burundi, Congo [RDC], Tanzânia e Zâmbia).
	Novembro de 1871: Stanley encontra Livingstone perto do lago Tanganyika.
	Maio de 1873: morre aos sessenta anos de idade, e vai para junto do Senhor no Céu.

Recursos adicionais:
“The Story of David Livingstone”. (A História de David Livingstone), por Vautier Golding
	“Central Africa Explored” (Desbravando a África Central).

[box]
Se tiverem outras sugestões de material suplementar ou atividades adicionais para ensinar este assunto, por favor escrevam abaixo suas ideias e dicas. Esperamos ouvir seus comentários.
 [eb]
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